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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört i Rottneros bruks barkpanna och syftet med arbetet är att genom 

provkörningar och beräkningar, tillslut finna hur mycket slam som är praktiskt möjligt att 

blanda in i bränslemixen till pannan. Intresset i att elda slam är idag väldigt stort hos 

producenter av slam, då istället för att skicka iväg slammet för hantering kan en förbränning 

hos dem själva istället göras. Det stora intresset i att elda slammet själv, ligger i att på det 

sättet kan stora ekonomiska besparingar göras. Eftersom Rottneros bruk får slam som 

restprodukt från deras reningsverk, blir detta även aktuellt hos dem. Rottneros Bruk har idag 

ett företag som kommer och hämtar allt slam, behovet för detta skulle kunna efter denna 

studie minska. 

 

Målet med studien är att hitta en bränslemix till pannan med så stor slamhalt som är praktiskt 

möjlig. Detta för att den ekonomiska besparingen ska bli så stor som möjligt, då besparingen 

ökar med andelen slam som går att blanda in i bränslemixen. För att en maximalt fungerande 

slammängd i bränslemixen ska vara acceptabel, krävs det att både bränslemixen är körvänlig i 

pannan samt att kraven på utsläppen uppfylls. Körbarheten innefattar att effekten, 

temperaturen samt slaggbildningen i pannan ligger på en sådan nivå att de inte blir 

problematiskt. När det kommer till miljöaspekten krävs det att så kallade gränsvärden för 

NOx och CO utsläpp inte överskrids. Dessa gränsvärden är unika för Rottneros bruk, som i 

sin tur får konsekvenser i form av böter ifall dem överskrids.      

 

För att kunna lösa detta har provkörningar och beräkningar gjorts hos pannan.  

Provkörningarna som genomförts har haft olika slammängder samt torrhalter på 

bränslemixen, för att på detta sätt se hur pannan reagerar under olika förhållanden. Genom 

beräkningar och data ifrån provkörningarna kan ett framtagande göras för hur mycket slam 

som går att blanda in i bränslemixen.  

 

Det resultat som fås från denna studie säger att en fungerande bränslemix till pannan kan ha 

en maximal slaminblandning på 1,5-2 procent. Med denna mängd slam i bränslemixen 

kommer en årlig besparing för Rottneros bruk ligga på 207,6-276,9 kkr/år. Bränslemixen 

kommer både uppfylla gränsvärdena för utsläpp av NOx och CO samt att körbarheten i 

pannan kommer vara acceptabel.  

Den låga inbladningen av slam beror först och främst på att utsläppen av NOx annars kommer 

överskridas, detta på grund av att kvävet i slammet. Torrhalten hos bränslet har även ett stort 

inflytande på hur stora utsläppen blir av NOx och CO. Då torrhalten hos slammet, flisen och 

barken varierar, är detta något som hänsyn har tagits till då den maximala slaminblandingen 

hos bränslemixen tagits fram.     



 

 

 

 
  



 

 

Abstract 
This study has been performed at Rottneros mill´s bark boiler and the purpose is to through 

test runs and calculations, eventually find how much sludge that’s possible to mix in to the 

fuel mix to the bark boiler. The interest for stoke sludge is at the moment great for producers 

of sludge, instead of sending the sludge for handling it can be stoked by themselves. The great 

interest in burning the sludge itself is that one can in this way make large financial savings. 

Since Rottneros mill get sludge as a bi-product of their treatment plants, this will also be up to 

date with them. Rottneros mill has now a company that come and collect all the sludge, the 

need for this could after this study be reduced. 

 

The purpose of the study is to find a fuel mix to the bark boiler with as much sludge content 

as practically possible. That for so the economic savings will be as big as possible, then 

savings increases with the proportion of sludge that can be mixed into the fuel mix. For a 

maximum effective working amount of sludge in the fuel mix is to be acceptable, it´s required 

that both the fuel mix is driving capable in the boiler and that the requirements for emissions 

are met. Drivability includes power, temperature and slag produce in the boiler is at such a 

level that they don’t become problematic. When it comes to the environmental aspect it 

requires that the so-called limits for NOx and CO emissions are not exceeded. These limits 

are unique to Rottneros mill, which in turn has consequences in form of fines, if they are 

exceeded. 

 

To solve this problem has test runs and calculations been carried out in the bark boiler. Trial 

runs that have been done have had various amounts of sludge and solid content of the fuel 

mix, for in this way to see how the boiler reacts under different conditions. Through 

calculations and data from the test runs can a developing be done for the amount of sludge 

that can be mixed into the fuel mix. 

 

The results that obtains from this study says that a working fuel mix to the boiler can have a 

maximum sludge involvement of 1,5-2 percent. With that amount of sludge in the fuel mix 

will the annual savings of Rottneros mill to be 207,6-276,9 kkr/year. The fuel mix will both 

meet the emission limit values for NOx and CO and the drivability of the boiler will be 

acceptable. 

The low intrusion of sludge primarily depends of NOx emissions will otherwise be exceeded, 

this is due to nitrogen levels in the slurry is so high. The solids content of the fuel also has a 

great influence on how big the emissions of NOx and CO are. As the solids content of the 

sludge, wood chips and bark varies, this is something that account has been taken as the 

maximum sludge intrusion of the duel mix has been developed.   
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Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

   

Examensarbetet har genomförts som ett sista moment på högskoleingenjörsutbildningen inom 

energi- och miljöteknik på Karlstads Universitet. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Zane Rowe vid Karlstads Universitet för allt 

stöd och hjälp genom examensarbetet. Även ett tack till min examinator Lena Brunzell på 

Karlstads Universitet för granskning av rapport.  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till Nils Hauri, Emelie Haglund och Christin Pihlgren på 
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1 Inledning 
   

1.1 Bakgrund 
Rottneros Bruk är ett pappersbruk som producerar mekanisk avsalumassa, det vill säga 

pappersmassa som säljs på den öppna marknaden. Med en tillverkningskapacitet på 150 000 

ton massa per år, blir bruket en av världens största producenter av mekanisk avsalumassa med 

nästan 90 stycken anställda. Tillsammans med Vallviks Bruk är dem de två tillverkare av 

pappersmassa som utgör den så kallade Rottneroskoncernen, som år 2014 omsatte hela 1,5 

miljarder kronor (Rottneros 2016). 

Under produktion av pappersmassa krävs stora mängder vatten, detta processvatten måste 

sedan renas innan det kan släppas ut. Reningen av processvattnet görs i Rottneros bruks egna 

reningsanläggning. Reningstekniken som används för processvattnet gör att stora mängder 

slam skapas. Slammets som bildas innehåller ämnen som inte är bra ur miljösynpunkt, vilket 

gör att slammet kräver en viss hantering. Hanteringen utav slammet sker idag genom att ett 

företag betalas för att ta emot det, detta kostar idag för Rottneros Bruk 150 kronor/ton. Då 

slamproduktionen ligger i genomsnitt per år på 24 000 ton innebär detta stora kostnader för 

Rottneros Bruk 
1
. 

Rottneros Bruk har under 2015 gjort en del åtgärder i deras reningsanläggning för att nå högre 

torrhalt på deras slam. Tillstånd finns för att elda detta slam i deras egna barkpanna, något 

som av tradition egentligen ses som omöjligt på grund av problem eldstaden. Då torrhalten nu 

är förbättrad, kan detta kanske förändras. Därför tycker Rottneros Bruk att det nu vore dags 

med ett projekt där en undersöker möjligheten att elda slammet i deras egna panna. Detta har 

gjorts tidigare hos andra pappersbruk, dock inte under samma förhållanden. 

Förutsättningarna för att elda slam i pannan hos Rottneros bruk är inte dem bästa, då det är en 

gammal panna. Detta kan bli till problem både när det kommer till körbarheten och 

miljövärdena hos pannan. Körbarheten kan påverkas på det sättet att så kallade 

slaggbildningar bildas fortare än vanligt, vilket påverkar pannans effektivitet. Ett bränsle som 

slam kan även göra att förbränningarna i pannan inte blir fullständiga och inte under det 

förhållanden som det bör vara, vilket i sin tur kan göra att miljöutsläppen blir för stora. När 

miljöutsläppen blir för höga, väntas konsekvenser i form av böter, då pannan har specifika 

krav på hur stora utsläppen max får vara. Så för att en bränslemix bestående av slam, flis och 

bark ska vara fungerande, krävs det att en hittar den bränslemix där gränsvärden inte heller 

överskrids. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom provkörningar och beräkningar undersöka hur stor 

inblandning av slam i bränslemixen som är praktiskt möjlig i pannan. Kraven innebär att 

bränslemixen ska både vara körvänlig och uppfylla kraven på miljöutsläppen.  

 

1.3 Mål 
Ju mer slam som går att blanda in i bränslemixen desto större blir den ekonomiska 

besparingen för bruket. Då istället för att skicka iväg allt slam för hantering, eldas delar av 

slammet i pannan. Därmed blir målet att hitta en bränslemix till pannan med så hög 

slaminblandning som är praktiskt utförbar, för att den ekonomiska besparingen ska bli så stor 

som möjligt. Med en bränslemix som är praktisk utförbar, innefattar att miljöutsläppen inte 

ska överskrida gränsvärdena samt att pannan ska vara körbar. 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar för detta arbete har dragits till för vad som händer i pannan, det vill säga 

mängden bränsle som stoppas in samt andelen aska och rökgaser i form av NOx och CO som 

kommer ut och bildas. Ekonomiska analyser i studien är begränsade till bränsleförbrukning 

samt askbildning, medan miljöanalyser är begränsad till utsläpp av NOx och CO. Hur olika 

bränslemixer påverkar energiproduktionen har undersökts, dock endast som producerad 

effekt, inga ekonomiska- eller miljökonsekvener har alltså jämförts berörande produktionen. 

 

2 Teori 
 

2.1 Barkpanna 
Det finns många olika typer av barkpannor, den som används oftast av dem alla är någon form 

utav en rosterpanna. Rosterpannan kan vara av olika sorter, där dem antingen kan vara av 

typen: fast sned rost, rörlig rost eller en kombination av dessa. Vid större behov och med 

bränsle av lägre torrhalt (så som biobränsle) är den rörliga rosten vanligast. Även den rörliga 

rosten kan vara av olika varianter, dem som förekommer oftast är: vanderrost, kedjerost och 

trapprost (Bly, 2008). 

Barkpannan hos Rottneros Bruk är av typen rörlig trapp-rosterpanna och det är i denna som 

provkörningarna har genomförts. Pannan har varit i drift sedan år 1974, vilket betyder att det 

är en relativt gammal panna. Pannan byggdes först för en effekt på 6 MW, men byggdes om 

år 1997 och ökade då i effekt till 7,5 MW. Effektens värde hos pannan som ligger på ungefär 

7,5 MW, pendlar både upp och ner beroende på kvaliteten på bränslet som stoppas in i 

pannan. Vid förbränning av biobränsle utnyttjas värmeenergin genom uppvärmning av vatten, 

vilket betyder att det alltså är en hetvattenpanna. En hög temperatur på vattnet kan erhållas då 

pannan arbetar under ett visst övertryck. Värmeenergin går i sin tur från pannan till 

pappersbrukets olika processer, därmed säljs ingen energi, utan behovet är tillräckligt stort 

hos dem själva
2
.  

Den rörliga trapp-rosterpannan fungerar på det sättet att bränsle matas in i pannan som sedan 

hamnar direkt på rosten. Trapprostern är som ett galler, det är på denna bränslet ligger på för 

att sedan ledas in genom pannan. Genom små hål förs luft upp under rosten för att ge bränslet 

tillräckligt med syre. Förbränningen av bränslet tar fart genom att den först torkas för sedan 

antändas allt eftersom genom värmestrålning. Från väggar och hetgas inne i pannan överförs 

den värmestrålning som krävs för att torkning samt förbränning ska ske (Bioenergiportalen 

2009). 

Namnet trapp-rosterpanna kommer ifrån själva uppbyggnaden utav rosten. Bränslet förs 

framåt in i pannan, där bränslet efter ett tag faller stegvis nedåt i pannan på rosten. Tanken 

med denna trappfunktion är att bränslet bland annat ska få en viss omblandning då det faller 

ned till nästa steg, detta för att förbränningen ska bli så fullständig som möjligt. Funktionen 

bygger även på att bränslet ska hamna i rätt höjd i pannan, då temperaturen skiljer sig i 

pannan. Detta för att torkningen samt förbränningen ska bli så bra och effektiv som möjligt. 

Då det är visst mellanrum mellan de olika stegen på rosten kan stora mängder av luft blåsas 

in, vilket gör syresättningen både effektiv och smidig (Bly, 2008). 

Inmatningen utav bränslet i pannan sker genom att bränslet tippas i en stor bränsleficka som 

sedan sköter matningen av bränslet in i pannan efter önskat flöde. För att det ska hinna bli en 

fullständig förbränning krävs det att hastigheten på inmatningen är korrekt inställd. 

Konsekvenser i form av att miljövärden påverkas och bli högre samt att askan från pannan 

kommer bestå av stora mängder oförbränt bränsle kan annars ske. Ett oförbränt bränsle i 
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askan innebär ökade kostnader för bruket, då bränsleåtgången blir högre samt mera aska 

behövs skickas iväg för hantering, med en kostnad på 150 kr/ton 
2
. 

Figur 1. Visar stegvis hur förbränningen av det inmatade bränslet omvandlas till värmeenergi 

i den rörliga trapp-rosterpannan.  

 
Figur 1. Visar en bild över hur Rottneros Bruks rörliga trapp-rosterpanna är uppbyggd stegvis, från 

inmatning av bränsle till askutmatningen (Rottneros 2016). 

 

2.1.1 Bränsle 
Barkpannan hos Rottneros bruk körs i vanliga fall på bränslet flis och bark, där blandingen 

består oftast av 60 procent flis och 40 procent bark. Torrhalten hos bränslemixen varierar, 

men som oftast ligger den runt 47 procent. 

Vid renseriet hos pappersbruket tas bark bort ifrån virket som används vid tillverkningen av 

pappersmassan. Efter denna process sker en avvattning av barken, som sedan är redo att 

användas som bränsle till pannan. Barken som eldas kommer både ifrån renseriet samt genom 

inköp, där inköpspriset ligger på 150 kr/MWh.  

Flisen är ett effektivare bränsle än barken och är därmed dyrare, då inköpspriset för flis ligger 

på 200 kr/MWh. 

 

2.2 Slagg 
Vid förbränning av biobränsle i en barkpanna bildas så kallat slagg längs konvektionsdelen 

samt väggarna i pannan. Slagget som bildas liknar en massa av beläggningar som blir till, 

detta isolerar vilket leder till att värmeöverföringen i pannan blir sämre. Dessa driftproblem 

kan innebära att både effekten hos pannan sjunker, samt att utsläppen ökar. Ett känt problem 

med att elda slam är att just slaggbildningen blir större, då innehållet består av ämnen som har 

en förmåga att öka produktionen av slagg. De ämnen som är effektivast när det kommer till 

slaggbildning är klor och svavel, vilket också är något som slam innehåller i större mängder 

än flis och bark (Höglund et al. 2001). 

Tekniken att få bort eller minska slaggbildningar är dålig, därmed kostar det både arbetskraft 

och pengar att göra sig av med beläggningarna. Vid borttagning av slagg skrapas det antingen 

bort under körning, eller vid för stora mängder måste pannan stoppas för att en ordentlig 
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rensning inifrån pannan ska kunna göras. Omständigheterna som medföljer vid slaggbildning 

är stora, därmed är detta ett problem som driftoperatörerna av pannan väger tungt
3
.   

 

2.3 Reningsanläggning Rottneros 
 

2.3.1 Mekanisk rening 
För att på ett smidigt sätt rena ingående processvatten i reningsanläggningen ifrån 

föroreningar, som annars skulle blivit till besvär i kommande reningssteg, används en 

mekanisk rening. Den mekaniska reningen är effektiv och kräver förhållandevis lite energi. 

En förekommande metod hos den mekaniska reningen är att vattnet som ska renas tillåts 

passera ett galler och ett sandfilter. På det sättet rensas både större och mindre partiklar bort 

ifrån vattnet (Sandberg 2014). 

Rottneros Bruks mekaniska rening skiljer sig dock lite ifrån denna metod, då istället för 

sandfilter används en trumsil
4
. Trumsilen och sandfiltret är däremot snarlika, då funktionen 

bygger på att borttagning av mindre partiklar som gallret släpper igenom görs (Sandberg 

2014). 

 

2.3.2 Förtjockning 
Genom sedimentering, flotation eller filtrering kan avskiljning av suspenderat material enkelt 

göras, dessa olika metoder kallas med ett gemensamt namn för förtjockning. Den 

förtjockningsmetoden som förekommer oftare än dem andra är sedimentering, vilket även är 

den metod som Rottneros bruk använder sig av i sin reningsanläggning 
3
. 

Sedimentering är både en billig och effektiv reningsprocess, då det i största grad går ut på att 

enbart en tar till vara på partiklarnas densitet i vattnet. Detta går till på det sättet att 

processvattnet tillåts passera en bassäng. För att partiklarna ska hinna sedimentera (sjunka till 

botten) anpassas vattnets flödeshastighet genom bassängen. Storleken och densiteten hos 

partiklarna i vattnet är det två kategorier som avgör hur fort partiklarna sjunker. De 

sedimenterade partiklarna kan enkelt samlas upp medan vattnet som renas kan fortsätta till 

nästa steg i reningsanläggningen. Ju högre koncentration av slam som kan avskiljas i denna 

försedimentering, desto mindre mängd vatten behöver transporteras vidare för att renas i nästa 

steg. Slammet som plockas ut/genereras ifrån föresedimenteringen är så kallat fiberslam vilket 

sedan förs vidare till en avvattningsprocess (Sandberg 2014).  

 

2.3.3 Biologisk rening 
Efter försedimenteringen åker vattnet vidare till den biologiska reningen, som är det tredje 

steget i reningsverket. Den biologiska reningsprocessen kan gå till på flera olika sätt, där alla 

metoder bygger på att nytta dras av bakterier och större mikroorganismer som finns naturligt i 

vår miljö. Detta går till på det sättet att de lösta organiska ämnena i avloppsvattnet används 

som energikälla (kolkälla) för bakterierna och de större mikroorganismerna. Kolet i 

energikällan (kolkällan) används delvis för att bilda slam, medan en del av kolet försvinner 

som restprodukter i form av koldioxid och metan. För att reningen av vattnet ska bli effektiv 

krävs det att föroreningarna i processvattnet bryts ned. För att detta ska göras på ett effektivt 

sätt, krävs det att bakterierna och mikroorganismerna får den tillvaron som de trivs som bäst i 

(Sandberg 2014).    

I reningsverket hos Rottneros Bruk är den biologiska processen av varianten aktivtslam
4
. 

Aktivtslam fungerar på det sättet att bakterier och mikroorganismer tillåts växa som en 

suspenderad biomassa i en bassäng. Ett tecken på att den suspenderade biomassan fungerar 
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bra, är att biomassan lyckas skapa flockar med goda sedimenteringsegenskaper. Då aktiv slam 

är en aerob process, kräver alltså bakterierna och mikroorganismerna syre för att de  ska 

kunna reducera det organiska materialet i avloppsvattnet. Slammet som bildas hos den 

biologiska reningen plockas ut i samma mängd som den skapas, detta för att bibehålla en 

balans hos reningen av vattnet (Sandberg 2014). 

 

2.3.4 Kemisk rening 
Efter det biologiska steget förs processvattnet som renas in i den sista reningsprocessen, vilket 

är den kemiska reningen. Här görs dem sista åtgärderna för att få vattnet så rent som möjligt 

innan vattnet kan släppas ut. Dessa åtgärder varierar från olika reningsverk, beroende på vad 

för vatten som ska renas. Det som den kemiska reningen dock bygger på är att tillsättning av 

någon/några former av kemikalier sker, som i sin tur tar hand om det sista suspenderade 

materialet som ännu inte lyckats renats bort i någon av det tidigare reningsstegen (Sandberg 

2014). 

Hos Rottneros Bruk tillsätts det i den kemiska reningen polymer av varianten Pax. Detta 

funkar effektivt mot just det suspenderade materialet i deras vatten som renas. Funktionen 

bygger på att tillsätning av polymer gör att lösliga föroreningar blir till fasta föroreningar, 

flockning sker, och kan på det sättet lättare avskiljas ifrån vattnet. Pax: et drar även upp 

ljusheten på vattnet då de annars är för mörkt
5
.   

 

2.4 Avvattning 
Det sedimenterade slammet som plockas ut ifrån det olika reningsstegen förs vidare och 

blandas för att avvattnas. En avvattning av slammet görs för att på ett smidigt sätt ska få ner 

kostnaderna för hanteringen av slammet. Då vid avvattning av slammet lyckas få upp 

torrhalten hos slammet, minskas både vikten och mängden vatten hos slammet. Att 

avvattningen blir så effektiv som möjligt är viktigt när det kommer till det fallen förbränning 

av slammet görs. Ju högre torrhalt på slammet som ska förbrännas, desto mindre problem blir 

det att förbränna det. Detta eftersom ett fuktigare bränsle tar längre tid att torka under 

förbränningen, vilket i sin tur gör att risken blir större att förbränningen blir ofullständig 

(Höglund et al. 2001). 

Rottneros Bruk använder sig utav två olika slags avvattningsmetoder, ena hälften av slammet 

åker in i en centrifug medan resten av slammet åker in i en skruvpress. Eftersom det är stora 

mängder slam som matas ut ifrån det båda metoderna har enbart slammet från skruvpressen 

använts vid provkörningarna. Detta då slammet får en högre torrhalt samt att det räcker till för 

att täcka behovet för bränslemixen
5
. Metoden och effektiviteten hos en centrifug och 

skruvpress skiljer sig åt, vilket beskrivs nedan: 

 

2.4.1 Centrifugering 
Centrifugering är en av de äldsta metoderna inom avvattning, vilket gör att den inte är en av 

det avvattningsmetoder som kan nå den bästa torrhalten. Underhållskostnaderna är även höga 

hos en centrifug, då den är både energikrävande samt att slitaget på de olika delarna är 

ovanligt höga. Nackdelen med att den ger en lägre torrhalt vägs dock upp, då den är väldigt 

effektiv mot svåravvattnat slam (Axelsson et al. 2001). Effektiviteten mot svåravvattnat slam 

har gjort att den idag har blivit populär igen, då detta är ett problem som ofta förekommer hos 

reningsverk. Det finns olika typer av centrifuger, där alla dem olika typerna bygger på att 

genom centrifugalkraft separera vattnet ifrån slammet som förs in i centrifugen (Krogerus et 

al. 1999). Rottneros Bruk har en centrifug av varianten dekantercentrifug, slammet som ska 

avvattnas förs in i en cylindrisk trumma som roterar, rotationen gör att slammet och stora 

                                                 
5
 Emelie Haglund, Processingenjör på Rottneros Bruk, intervju den 5 Maj 2016 
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delar av vattnet separeras. Efter separationen fortsätter slammet ut genom centrifugen, vilket 

sedan är klart för hantering. Torrhalten på slammet efter centrifugen kan skilja sig, där den på 

Rottneros Bruk brukar ligga runt 25 procent. Denna torrhalt kan dock pendla både uppåt och 

nedåt beroende på vilken träkvalité som har använts vid tillverkningen av pappersmassan
5
. 

 

2.4.2 Skruvpress 
Till skillnad ifrån centrifugen är skruvpressen en teknik som är kapabel att avvattna slammet 

till högre torrhalter. Investeringskostnaderna hos en skruvpress är något högre än för andra 

avvattningsmetoder, dock med dessa höga investeringskostnader medföljer en lägre 

underhållskostnad (Axelsson et al. 2001). Skruvpressen fungerar på det sättet att med hjälp av 

en skruv, en siltrumma och en kompressionsplatta trycks slammet ihop och en avvattning 

sker. Genom denna så kallade kompression av slammet kan stora mängder av vatten föras 

bort, då dem separeras efter slammet passerat igenom skruvpressen (Krogerus et al. 1999). 

Rottneros bruks skruvpress är mycket effektiv, då den matar ut slam med en torrhalt på 

ungefär 40 procent
5
.     

 

2.5 Slam 
Slam kallas den restprodukt som bildas under reningsprocessen hos en reningsanläggning och 

är de fasta suspenderade material som avskilts från vattenfasen. Slam bildas i alla de olika 

reningsprocesserna i en reningsanläggning, därmed skiljer sig slammet ifrån varandra 

beroende på i vilket steg det bildas i. För att kunna skilja de olika slamtyperna åt, benämns 

dem med olika namn beroende på i vilket steg slamtypen har framkommit i. De olika 

slamtyper som är vanligast och som bland annat även skapas vid Rottneros Bruk är av 

typerna: Barkslam, fiberslam, biologiskt slam och kemiskt slam
5
. Mängden och kvaliteten på 

dessa olika slamtyper som bildas vid ett reningsverk kan skilja sig åt, detta beror på en rad 

olika faktorer (Höglund et al. 2001):  

- Vad för slags råvara som används vid tillverkningen 

- Tillverkningsmängd 

- Hur reningsmetoden går till 

- Vad tillverkas 

- Mängd fyllmedel och fibrer i avloppsvattnet 

2.5.1 Slamtyper 
Fiberslam: 

I det första och andra steget i reningsanläggningen är de det suspenderade materialet som 

kallas för fiberslam eller primärslam som avskiljs. Innehållet i fiberslammet varierar mellan 

olika pappersbruk, då detta beror på vad som produceras hos bruket. Då Rottneros Bruk är en 

massafabrik blir innehållet i fiberslammet inte allt för komplext, utan innehållet består 

huvudsakligen av fibrer (Höglund et al. 2001). 

 

Biologiskt slam: 

Biologiskt slam framkommer från det tredje steget i reningsanläggningen, alltså den 

biologiska reningen. Slammets innehåll kan också variera här, beroende på vilken typ av 

biologisk process som används. Innehållet i slammet består i största del utav mikroorganismer 

och bakterier, men även också en del suspenderat material som fortsatt igenom 

försedimenteringen. Ett vanligt problem med det biologiska slammet är det att det är svårt att 

avvattna, viket medför att torrhalten blir väldigt låg på just det biologiska slammet (Höglund 

et al. 2001). 

 



7 

 

 

 

Kemiskt slam:  

Kemiskt slam uppkommer och plockas ut vid den kemiska reningen, som är det sista steget i 

reningsverket. Eftersom bland annat fällnings och flockningskemikalier tillsätts i den kemiska 

reningen, blir detta också även en del av det innehåll som existerar i det kemiska slammet. 

Det kemiska slammet påminner om egenskaperna hos det biologiska slammet, då även det 

kemiska slammet är svårt att avvattna (Höglund et al. 2001). 

 

Det blandade slammets innehåll av grundämnen uttryckt i vikts-% samt dess värmevärde 

(MJ/kg) som används vid eldningen i pannan beskrivs nedan i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Beskriver innehållet i slammet som används under provkörningarna. 

På prov i inlämningstillstånd Slam 

Total fukt, vikts-% 65,6 

Aska, vikts-% 5,7 

Klor, Cl, vikts-% 0,01 

Svavel, S, vikts-% 0,24 

Kol, C, vikts-% 17,3 

Väte, H, vikts-% 10,3 

Kväve, N, vikts-% 0,85 

Effektivt värmevärde vid 
konstant tryck, MJ/kg 

4,96 

 

2.5.2 Hantering av slam 
Från och med år 2005 gjordes ett förbud mot att deponera slam i Sverige, detta på grund av att 

slam räknas som miljöfarligt avfall. Därmed måste en särskild hantering genomföras utav 

slammet, en rad med olika alternativ finns att välja på. Några av de hanteringsalternativ av 

slam som förekommer oftast är: 

- Gödsling av åkermark och skogbruk samt anläggningsjord: genom att använda 

slammet som gödsel och anläggningsjord ger det marken näring, då slammet 

innehåller stora mängder näringsämnen. Undantag av denna hantering sker med slam 

som innehåller föroreningar, som istället får användas till något annat.  

- Förbränning med energiutvinning: precis som arbetet går ut på, kan även slammet 

användas som bränsle separat eller tillsammans med biobränsle. 

- Framställning av produkter: även vid framställning av vissa produkter kan slammet 

komma till användning, exempelvis vid produkter som fällningskemikalier och rena 

gödselprodukter. 

- Deponering: slammet kan även hamna på deponi, detta kräver dock en förbehandling 

av slammet i någon form, då deponering av organiskt material inte är tillåtet. En 

förbehandling kan exempelvis vara kompostering, detta gör att förbudet som började 

gälla 2005 kan undantas.  

Dessa olika metoder har både sina för-och nackdelar, oftast är det en fråga om pengar vilken 

hantering som tillslut blir vald (Krogerus et al. 1999). 
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Rottneros bruk har idag ett mindre företag som dem betalar till för att bli av med slammet, 

som i sin tur använder slammet till anläggningsjord. Företaget tar ut en kostnad på 150 kr/ton 

slam, vilket ger Rottneros Bruk stora kostnader varje år
6
. 

  

 

2.6 Miljöfarliga ämnen vid förbränning  
 

2.6.1 Kväveoxider 
Vid en förbränning bildas en rad med olika ämnen, ett av dessa ämnen som bildas är 

kväveoxider (NOx). De kväveoxider som bildas vid en förbränning är framförallt i form av 

kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Uppkomsten av kväveoxiderna kan ske både på 

grund av kvävet i luften samt kvävet i bränslet. I pannan hos Rottneros bruk är det främst 

kväveoxider som bildas på grund av kvävet bundet i bränslet. Detta på grund av att för att en 

oxidation utav luftens kväve till kväveoxid ska bli till, krävs det så pass höga temperaturer 

som 1300 grader, vilket pannan hos Rottneros bruk inte är nära att komma upp i. Men att 

pannan inte kommer upp i temperaturen 1300 grader innebär inte att ingen kväveoxid skapas 

från luften, utan bara att kväveoxiderna bildas inte i den utsträckning som det kunde gjort med 

en högre temperatur i pannan. Förbränningstekniken och existensen av kväve i bränslet är  det 

två orsaker som huvudsakligen styr hur mycket kväveoxider som bildas (Energihandbok 

2016). 

Utsläpp av kväveoxider måste begränsas till en viss nivå, då det annars innebär ett problem 

för miljön då det klassas som ett miljöfarligt ämne. Problem som försurning och övergödning 

av mark, skog och vatten samt bildning av marknära ozon är några av de kända problem som 

utsläpp av kväveoxid kan ställa till med. Ett miljöproblem som höga halter utav sorten 

kvävedioxid i luften kan leda till är konsekvenser hos oss människor. Då den höga 

kvävedioxidhalten i luften kan påverka våra slemhinnor, så irritation upplevs i halsen, samt att 

mottagligheten för infektioner blir större än vanligt. En högre halt av kvävedioxid i luften 

gynnar även andra föroreningar som finns i luften att lättare göra en negativ effekt på oss 

människor. De människor som påverkas extra mycket av kvävedioxiden är barn, äldre och 

astmatiker (Naturvårdsverket 1987). 

För att begränsa dessa miljöproblem finns det gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, dessa 

måste uppfyllas då annars konsekvenser i form av böter väntas hos parten som överskrider 

utsläppen. Dessa gränsvärden finns framförallt för att minska miljöpåverkan, men även för att 

påverkan på sina utsläpp kan göras genom olika åtgärder och tekniker. Gränsvärdet för hur 

mycket NOx som får släppas ut under förbränningen i pannan ligger på
6
: 

- Månadsmedelvärde: 410 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2 

- Årsmedelvärde: 370 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2  

2.6.2 Kolmonoxid 

Ett annat miljöfarligt ämne som har en tendens att bildas i stora mängder vid en förbränning 

är kolmonoxid (CO), som är en kemisk förening vars uppbyggnad består utav en kolatom och 

en syreatom. Uppkomsten av kolmonoxid sker framförallt vid en ofullständig förbränning 

vars bränsle innehåller kol. Därmed ökar utsläppen av kolmonoxid proportionellt med andelen 

bränsle som inte genomgår en fullständig förbränning. En ofullständig förbränning sker oftast 

på grund av antingen för låg tillförsel av syre eller att inmatningen/utmatningen av bränslet 

går för fort, så tiden för att en fullständig förbränning ska ske blir för kort (Elding & Persson 

2016). 
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 Nils Hauri, Produktionschef på Rottneros Bruk, intervju den 17 februari 2016 
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Sveriges utsläpp av kolmonoxid kommer i största del ifrån fordonstrafiken, medan ungefär 20 

procent av utsläppen kommer ifrån ofullständiga förbränningar i samband med industri- och 

energiproduktion. Utsläpp av kolmonoxid har inte förmågan att skapa problem för mark, skog 

och vatten livet i samma utsträckning som kväveoxider, utan utsläpp av kolmonoxid innebär 

ett större hot mot människor och djur. Kolmonoxiden ses som en extrem giftig gas i stora 

mängder, då den efter inandning binder sig till blodcellerna som i sin tur förhindrar blodet att 

transportera syre vilket  i stora mängder kan leda till kvävning. Mängden kolmonoxid släpps 

som tur inte ut i den mängden att den skulle åstadkomma kvävning, utan detta är i fall vid en 

läcka så direktkontakt med stora mängder kolmonoxid förekommer. Däremot kan symptomer 

som: huvudvärk, yrsel, bröstsmärtor förekomma vid mindre kolmonoxidhalt i luften, därmed 

bör kolmonoxidutsläppen begränsas så mycket som möjligt (Elding & Persson 2016). 

För att begränsa utsläppen, finns det även gränsvärden för hur mycket kolmonoxid som är 

tillåtet att släppas ut. För att kunna uppfylla dessa krav krävs det vissa åtgärder görs så att 

dessa gränsvärden uppfylls. Gränsvärdet för hur mycket CO som får släppas ut under 

förbränningen i pannan ligger på
7
: 

Månadsmedelvärde: 2500 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2 

 

2.6.3Åtgärder för reduktion av miljöfarliga utsläpp 
Att utsläpp av miljöfarliga ämnen vid förbränningar i panna förekommer, är något som inte 

går att komma undan, däremot finns det åtgärder för att minska dessa. Vid förbränning av 

”vanliga” bränsletyper så som flis, bark, pellets osv, kan med hjälp av justeringar vid drift 

minska utsläppen av miljöfarliga ämnen. Att få ner dessa utsläpp vid förbränning med 

bränslen som pannan egentligen inte är till att elda, exempelvis slam och avfall, kan bli 

svårare. Detta har gjort att genom åren har det uppfunnits/forskats fram både tekniker och 

specifika åtgärder för att få ner utsläppen. 

När det kommer till utsläppen av kväveoxider vid förbränning har en del åtgärder som kan 

fungera, forskats fram. Ett av dessa tillvägagångsätt är att genom justering av sekundärluften i 

pannan, så den blåser in högre upp samt minimeras så luftöverskottet i pannan blir mindre. Då 

detta inte alltid är möjligt i alla pannor, finns det även åtgärder som byggs in i pannan. En 

teknik som förekommer ofta är ett så kallat SNCR-system. Denna teknik bygger på att genom 

att spruta in reduktionsmedel direkt ovanför förbränningen i pannan, kan utsläppen av 

kväveoxider reduceras. Tekniker som SNCR-system kan dock vara både dyra att installera 

och ha i drift (Goldschmidt et al. 2010). 

Att få ner utsläppen av kväveoxiderna är givetvis bra, men dessa åtgärder kan göra att 

utsläppen av kolmonoxiden istället ökar. När det kommer till reduktion av kolmonoxid, är 

några konkreta tekniker som SNCR-systemet för reduktion av kväveoxider inte känt. Utan 

som tidigare nämnt beror utsläppen av kolmonoxiden främst på att inte förbränningen av 

bränslet blir fullständigt. Så därmed kan kolmonoxiden öka när minskning av luftöverskottet i 

pannan sker. Något som istället kan genomföras för att hindra höga utsläpp av kväveoxider, är 

att försöka uppnå en jämn bränsleinmatning samt att luften ovanför eldstaden har en effektiv 

inblandning
8
. 

 

3 Metod 
Den indata som använts vid beräkningar som förekommer i rapporten beskrivs nedan i Tabell 

3 och 4.  

 

 

                                                 
7
 Christin Pihlgren, Lab chef på Rottneros Bruk, intervju den 5 Maj 2016 

8
 Jonas Atterblad, Driftoperatör Rottneros Bruk, intervju den 23 mars 2016 
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Tabell 3. Förklarar förkortningar på indata som förekommer i rapporten. 

 

 
Tabell 4. Förklarar indatas betydelse samt vilket värde den ligger hos förekommande förkortningar i 

rapporten. 

Förkortning  Beteckning Enhet 

CO molvikt Molvikten för CO g/mol 

Nox molvikt Molvikten för Nox g/mol 

Cf Korrektionsfaktor % 

Meldat slam Mängd eldat slam per år ton/år 

Besparingeldat slam Besparing av eldat slam kr/år 

Mbildad aska Mängd bildad aska per år ton/år 

Kostnadaska Kostnad för askan kr/år 

Meldad bark Mängd eldad bark per år utan slam Kg/år 

Meldad flis Mängd eldad fils per år utan slam Kg/år 

Kostnadeldad flis Kostnad per år för flis kr/år 

Kostnadeldad bark Kostnad per år för bark kr/år 

Besparingflis & bark Besparing per år av flis och bark kr/år 

Summaslam Summering av kostnad och 

besparing av att elda slam 

kr/år 

Förkortning Beteckning Värde Enhet 

Vm Gasens volym 22,4 lit/mol 

O2 % S Önskad syrehalt 6 % 

O2 % M Uppmätt syrehalt Varierar i pannan, men 

oftast legat runt 10 

% 

Kostnadslam-&askhantering Kostnad för hantering av 

slam och aska 

150 kr/ton 

Mslam Mängd slam inblandat i 

bränslemix 

Skiljer sig från de olika 

provkörningarna 

% 

Mproducerat slam Mängd producerad slam 

per år 

24000 ton/år 

Mbränsleåtgång Bränsleåtgång i panna 24  skoper/dygn 

Mskopa Storlek på skoper vid 

bränsleinmatning 

12 m
3 

Kostnadbark Kostnad för bark 150 kr/MWh 

Kostnadflis Kostnad för flis 200 kr/MWh 

Mbark Mängd bark i 

bränslemix(flis och bark) 

40 % 

Mflis Mängd flis i 

bränslemix(flis och bark) 

60 % 

Maska Mängd aska som bildats Skiljer sig från de olika 

provkörningarna 

% 

Maskacontainer Storlek på ask-container 4,5 m
3 

ρslam Densitet för slam 210 kg/m
3
 

ρbark Densitet för bark 350 kg/m
3 
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3.1 Provkörningarna 
För att ett resultat skulle bli verkligt, genomfördes provkörningar med olika mängder av slam 

inblandat i bränslemixen bestående av 60 procent flis och 40 procent bark. Detta gjordes då 

tanken byggde på att ett samband mellan de olika provkörningarna när det kom till körbarhet 

och utsläpp av NOx och CO skulle hittas. Metoden anpassades efter att så lite driftstörningar 

som möjligt skulle uppstå i pannan, för att inte några hinder skulle uppstå för Rottneros bruk 

att fortsätta på vanligt vis efter de genomförda provkörningarna. Därmed skiljer sig körtiden 

för provkörningarna från varandra, det viktiga var att förbränningen i pannan hann hamna i 

balans.  Efter litteraturstudie och överlägganden med Rottneros bruk, bestämdes den första 

inblandningen av slammet. Efter varje körning med slam gjordes analyser av hur körningen 

hade gått, för att sedan bestämma hur stor inblandning av slam nästa körning skulle ha.  

Mellan varje provkörning med slam kördes pannan på sitt vanliga vis, alltså med en 

bränslemix bestående av 60 procent flis och 40 procent bark, detta gjordes för att pannan 

skulle börja på samma förhållanden innan provkörningen med slam skulle påbörjas. 

Inmatningen i pannan sker med hjälp av en hjullastare med skopa, därmed gjordes även det 

olika bränsleblandningarna med skopa. Då ingen maskin för omblandning av bränslet fanns 

tillgängligt gjordes detta manuellt av hjullastare. Då blandningen som sagt utfördes av 

hjullastare, blev den procentuella inbladningen av slam uträknad i olika antal skopor av slam, 

flis och bark. Olika storlekar på skopor har används för att få så noga blandningar som 

möjligt. 

Provkörningarna som genomfördes beskrivs nedan i Tabell 2. där slammängden och dess 

anledning beskrivs för vardera provkörning. 

 
Tabell 2. Visar de olika provkörningarnas slammängd, antal timmar de kördes samt anledning till varför 

just den blandingen genomfördes.  

Provkörning 
Mängd 

slam (%) 
Tid (h) Bränslemix 

Anledning till provkörning 

1 0 14 
Flis och 

bark 

Kontroll av körbarhet samt utsläpp av NOx 

och CO gjordes innan inblandning av slam 

påbörjades 

2 9 7 
Slam, flis 

och bark 

Efter överenskommelse, blev detta den 

första provkörningen med slam. 

3 9 8 
Slam, flis 

och bark 

Samma mängd slam som föregående 

körning, dock med lägre torrhalt på flis och 

bark. Då intresset låg i att se hur torrhalten 

påverkade körbarhet och utsläpp 

4 17 6 
Slam, flis 

och bark 

En hög inblandning av slam, för att se hur 

pannan reagera med hög halt slam. 

5 12,5 6 
Slam, flis 

och bark 

En provkörning med medelhög 

inblandning av slam gjordes, för att se hur 

körbarheten och utsläppen betedde sig. 

6 2,5 12 
Slam, flis 

och bark 

Sista provkörning gjorde med liten mängd 

slam, i mån om att få en acceptabel 

körning när det kom till utsläpp av NOx 

och CO. 

7 0 14 Flis och Kontroll av körbarhet samt utsläpp av NOx 

ρflis Densitet för flis 200 kg/m
3
 

ρaska Densitet för aska 850 kg/m
3
 

Qbark Energiinnehåll bark 0,65 MWh/m
3 

Qflis Energiinnehåll flis 0,75 MWh/m
3
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bark och CO gjordes efter provkörningarna. 

 

3.2 Körbarhet 

Både innan, under och efter varje provkörning gjordes kontroller för hur data och tänkbara 

problem såg ut i pannan. Innan varje provkörning togs prover ut på både slammet, flisen, 

barken och den färdigblandade mixen (slam, bark och flis) för att få ut torrhalts-värde, detta 

gjordes genom torrhalts mätningar. Kontroller gjordes både på hur temperaturer och effekten 

hos pannan ändrades vid dem olika provkörningarna. Ett känt problem som kunde dyka upp 

var ovanligt stora slaggbildningar, därmed gjordes kontroller i pannan både innan och efter 

varje provkörning för att kolla hur stor slaggbildningen blivit under körningen. 

Då slam blandas in i bränslemixen har askmängden en förmåga att bli högre än vanligt, för att 

kolla detta undersöktes det hur mycket mer aska som bildats efter varje provkörning jämfört 

mot körning utan slam. Detta undersöktes helt enkelt genom att kolla hur mycket aska som 

samlats upp i askcontainern efter vardera provkörning. 

 

3.3 Miljö 

Under de olika provkörningarna gjordes försök till att få ner miljövärdena genom olika 

justeringar i pannan. Tänkbara justeringar i pannan under drift var väldigt begränsade, då 

pannan som sagt är såpass gammal
9
. Samma justeringar gjordes under lika lång tid hos varje 

provkörning, så att samma förutsättningar skulle gälla. Under provkörningarna sparades data 

för hur stora utsläppen av NOx och CO var, dessa mätningsinstrument finns inbyggt i pannan. 

Instrumenten får ut värden på NOx och CO i enheten ppm vilket med hjälp av den faktiska 

syrehalten under förbränningen kan räknas om till mg/Nm3 ntg vid 6 procent syre.  

En omräkning utav enhet krävs, då gränsvärdena för vad utsläppen får ligga på nämns i 

mg/Nm3 ntg vid 6 procent syre. Omräkningen från ppm till mg/Nm3 ntg vid 6 procent syre 

sker genom Ekv.1,2,3,4,5. Genom Ekv. 1 räknas en korrektionsfaktor (Cf) ut, då en 

omräkning av den verkliga syrehalten under förbränningen till en syrehalt på 6 procent görs. 

För att få ut Cf, sätts ett normaliserings värde till 21 i Ekv. 1. Omvandlingen från ppm till 

mg/m
3
 görs genom Ekv. 2 och 3 där den ena är för CO:n och den andra för NOx:en. Ekv. 4 

och 5 gör den sista omvandlingen för CO:n respektive NOx:n så att svaret blir vid 6 procent 

syre vid naturlig gas (Global Combustion Systems 2016). 

  

 

   
 

           

         
  

     (1)

   

       ⁄   
                  

  
     (2) 

 

        ⁄   
                    

  
    (3) 
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      (5) 

 

 

                                                 
9
 Jonas Atterblad, Driftoperatör Rottneros Bruk, intervju den 23 mars 2016 
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3.4 Ekonomi 

För att det ska vara attraktivt att elda slam i pannan krävs det även att det finns en ekonomisk 

vinning hos det. Därmed har beräkningar gjorts för hur mycket pengar som besparas på att 

förbränna slammet. Då det även finns ekonomiska nackdelar vid förbränning av slam har 

dessa satts mot det positiva. 

Mängden slam som förbränns per år samt den ekonomiska besparingen som görs för att elda 

slammet istället för att skicka iväg det för hantering, räknas ut och beskrivs av Ekv. 6 och 7 

där Mslam och Besparingeldat slam varierar mellan de olika provkörningarna. Densiteten på slam 

som används i ekvationerna har tagits fram av labb-personalen på Rottneros Bruk
10

. 

 

                                                       (6)

   

                                                            (7) 

 

Då eldning av slam innebär att produktionen av aska blir större än vanligt, vilket även det som 

slam kostar att bli av med, innebär detta en ökad kostnad. Mängden aska som har producerats 

har uppmätts/kontrollerats efter varje provkörning. Den ekonomiska kostnaden för 

hanteringen av den tillkomna askan räknas ut via Ekv. 8 och 9 där även Mbildad aska och 

Kostnadaska skiljer sig från de olika provkörningarna. 

 

                                                 (8) 

 

                                                    (9) 

 

Tillförsel av slam som bränsle innebär att en besparing av bränslet flis och bark sker vid 

förbränningen i pannan. Detta ses som en ekonomisk besparing då slammet ses som ”gratis”, 

då det kommer automatiskt ifrån bruket själva (inget inköp krävs). Den ekonomiska 

besparingen av att tillsätta slam och mindre flis och bark, räknas ut av Ekv. 10, 11, 12, 13, 14 

där Meldat slam varierar från de olika provkörningar, vilket då även Besparingflis & bark gör. 

 

                                               (10) 

 

                                                (11) 
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   (13) 

 

                     
           

    
 

                                     

                         
 (14) 

 

                                                 
10

 Christin Pihlgren, Lab chef på Rottneros Bruk, intervju den 5 Maj 2016 
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För att få en sammanställd summa för vad det innebär ekonomiskt att blanda in de olika 

mängderna slam, summeras kostnaderna och besparingarna. Detta skiljer sig alltså ifrån de 

olika provkörningarna och beräknas i Ekv. 15. 

 

                                                               (15) 

  

3.5 Maximal slaminblandning 

För att en bränslemix ska vara godkänd krävs det alltså att både månadsmedelvärdet för CO 

och års-och månadsmedelvärdet för NOx uppfylls samt att bränslemixen är körbar. Efter att 

dessa provkörningar genomförts, analyserades den data som framkommit samt de olika 

förutsättningarna hos provkörningarna. För att sedan jämföra de olika provkörningarnas 

slaminblandning med deras utsläpp och körbarhet. Genom detta upptäcktes ett mönster hos de 

olika provkörningarna. 

Detta gav i sin tur information om hur stor inblandningen av slam i bränslemixen som är 

möjligt för pannan hos Rottneros Bruk. 

  

4 Resultat 

 

4.1 Körbarhet 

Efter torrhalts mätningar kunde data på både slammet och den färdiga bränslemixen plockas 

fram för de olika provkörningarna, vilket kan ses i Figur 2. Som framkommer, skiljer sig 

torrhalten förvåndasvärt mycket på slammet som används vid de olika provkörningarna. 

 

Tabell 5. Visar torrhalten på både på slammet samt den färdigställda bränslemixen, som har använts vid 

de olika provkörningarna. 

Provkörning Torrhalt slam(%) Torrhalt bränslemix(%) 

1 Inget slam 56 

2 40,8 53 

3 40,8 45 

4 43,9 46,5 

5 39,2 48 

6 37,9 45,5 

7 Inget slam 51 

 

Effekten hos pannan kan i vanliga fall variera, därmed talar inte det för att de olika 

provkörningarna skulle ge olika värden på effekten. Data för hur effekten ändrades under de 

olika provkörningarna framkommer i Figur 2-8.  

 



15 

 

 
Figur 2. Visar hur effekten hos pannan varierar  Figur 3. Visar hur effekten hos pannan varierar 

över tid hos provkörning 1. över tid hos provkörning 2. 

 

 

 

 
Figur 4. Visar hur effekten hos pannan varierar  Figur 5. Visar hur effekten hos pannan varierar 

över tid hos provkörning 3. över tid hos provkörning 4. 

 

 
Figur 6. Visar hur effekten hos pannan varierar  Figur 7. Visar hur effekten hos pannan varierar 

över tid hos provkörning 5. över tid hos provkörning 6. 
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Figur 8. Visar hur effekten hos pannan varierar 

över tid hos provkörning 7. 

 

Temperaturen i den nedre delen av pannan är precis som effekten, väldigt svängig och är lika 

varierande hos alla provkörningar. Den övre temperaturen ungefär den samma hos de olika 

provkörningarna, däremot är den inte lika varierande som effekten och temperaturen i den 

nedre delen av ugnen. Den nedre och den övre temperaturen i pannan hos de olika 

provkörningarna visas nedan i Figur 9-15. 

 

 
Figur 9. Visar hur den nedre och den övre temp- Figur 10. Visar hur den nedre och den övre temp-

eraturen varierar över tid hos provkörning 1 eraturen varierar över tid hos provkörning 2 

 

 
Figur 11. Visar hur den nedre och den övre temp- Figur 12. Visar hur den nedre och den övre temp-

eraturen varierar över tid hos provkörning 3 eraturen varierar över tid hos provkörning 4 
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 Figur 13. Visar hur den nedre och den övre temp- Figur 14. Visar hur den nedre och den övre temp-

eraturen varierar över tid hos provkörning 5 eraturen varierar över tid hos provkörning 6 

 

 

 
Figur 15. Visar hur den nedre och den övre temp- 

eraturen varierar över tid hos provkörning 7  

 

Både slaggbildningen och askproduktionen ökade med mängden slam som blandades in i 

bränslemixen vilket beskrivs nedan i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Beskriver hur mycket större slaggbildningen samt askbildningen varit under de olika 

provkörningarna. 

Provkörningar Procentuellt mer aska än vanligt(%) Slaggbildning 

1 0 Mycket liten 

2 10 Mellan 

3 10 Mellan 

4 30 Mycket stor 

5 20 Stor 

6 5 Liten 

7 0 Mycket liten 
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4.2 Miljö 

Åtgärder som gjordes för att få ner utsläppen av NOx och CO under provkörningarna, gav 

inga resultat hos någon av de olika provkörningarna. Första körningen som gjordes utan slam 

(Figur 4.), hade en jämn kurva på utsläppen av NOx, medan CO utsläppen pendlade drastiskt 

upp och ned vilket visas i Figur 4. Det varierande utsläppsvärdet på CO, var enligt Rottneros 

Bruks driftoperatörer ett vanligt förekommande i pannan vilket då inte sågs som ett 

problem
11

.  

 
Figur 4. Beskriver hur utsläppen av NOx och CO varierar över tiden i pannan med en slammängd på 0 

procent. 

 

Första körningen med slam gav till en början väldigt bra resultat, vilket sen visade sig ändras 

efter ungefär 2 timmar i pannan. Utsläppen av NOx ökade då och blev därmed inte acceptabla 

när det kommer till tillåtna gränsvärdet. Dock så var utsläpps-värdena av CO väldigt bra, då 

dem sjönk allt eftersom förbränningen gick med bränsleblandingen vilket betyder att 

gränsvärdet för CO var inte ens nära att bli överskrida vilket kan ses i Figur 5. 

 
Figur 5. Beskriver hur utsläppen av NOx och CO varierar över tid i pannan med 9 procent inblandning 

av slam. 

 

                                                 
11

 Jonas Atterblad, Driftoperatör Rottneros Bruk, intervju den 23 mars 2016 
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Sämre torrhalt på flisen samt barken resulterade i ännu sämre utsläppsvärden på NOx:n, då 

den under nästan hela körningen låg mellan 500-600 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2. Utsläppen av 

CO höll en jämn och bra nivå under hela körningen, vilket gav ett bättre medelvärde än 

föregående körning med bättre torrhalt vilket kan ses nedan i Figur 6.  

 
Figur 6. Visar hur utsläppen av NOx och CO varierar över tid i pannan med 9 procent inblanding av 

slam, med sämre torrhalt på flis och bark än provkörning 2. 

 

Provkörning 4 med högst inblandning av slam i bränslemixen (17 procent) gav tydliga resultat 

på att pannan inte var nöjd med bränslet. Med ett NOx-utsläpp på ungefär 700 mg/Nm
3
 ntg 

vid 6% O2 överskreds det tillåtna gränsvärdet med nästan dubbelt så mycket. Som föregående 

körningar med slam låg dock CO-utsläppen runt 100-200 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2 vilket 

framkommer i Figur 7.  

 
Figur 7. Beskriver hur utsläppen av NOx och CO varierar över tid i pannan med 17 procent inblandning 

av slam i bränslemixen. 
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Med en inblandning på 12,5 procent i bränslemixen, blev utsläppsvärdena i pannan mer 

varierande än vanligt. Från att utsläppen av NOx i mellan åt nästan låg under gränsvärdet till i 

nästa stund öka med nästan 200 mg/Nm
3
 ntg vid 6 % O2. CO- utsläppen är även i denna 

provkörning bra, då dem ligger på låga värden vilket ses i Figur 8. 

 

 
Figur 8. Beskriver över tid både utsläppen av NOx och CO i pannan med en inblandning av slam i 

bränslemixen på 12,5 procent. 

 

Provkörning 6 som var en sista körningen med slam, gav bra värden både när det kommer till 

utsläppen av NOx och CO. Utsläppen av NOx ligger under månadsgränsvärdet hela tiden, 

även så gjorde utsläppen av CO vilket kan ses nedan i Figur 9.  

 

 
Figur 9. Beskriver hur utsläppen av NOx och CO varierar över tid i pannan med en inblandning av slam 

på 2,5 procent. 
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Den sista provkörningen i pannan utan slam, visar att utsläppet av NOx har ökat efter 

provkörningarna med slam. Utsläppen av CO är ungefär dem samma, pendlar lika mycket upp 

och ned som innan slam kördes i pannan vilket kan ses i Figur 10. 

 
Figur 10. Visar hur utsläppen av NOx och CO varierar över tid i pannan med inget slam inblandat, dock 

efter alla provkörningar med slam är genomförda. 

 

Då gränsvärdena för utsläppen av NOx och CO är uttryckt i medelvärde, har även ett 

medelvärde för utsläppen tagits fram från de olika provkörningarna. Dessa medelvärden kan 

för de olika provkörningarna avläsas i Tabell 7.  

 

Tabell 7. Visar hur medelutsläppet av NOx och CO har varit under de olika provkörningarna. 

Provkörningar 

Medelutsläpp NOx 

(mg/Nm3 ntg vid 6 % O2) 

Medelutsläpp CO 

(mg/Nm3 ntg vid 6 % O2) 

1 319,3 163,9 

2 431,1 148,3 

3 524,3 132,9 

4 621,9 197,7 

5 514,3 176, 9 

6 393,2 142,9 

7 321,6 165,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mg/Nm3 
 ntg vid 6% O2  

Tid (h) 

Provkörning 7 

NOx

CO

NOx-
gränsvärde
(mån)
NOx-
gränsvärde
(års)



22 

 

4.3 Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet, vilket även är det som oftast är mest intressant, påvisar att andelen 

slam som blandas in i bränslemixen har en stor betydelse för hur stor besparingen blir. De 

olika provkörningarna skiljer sig avsevärt mycket i hur stor besparingen hade blivit om 

körningarna fungerat, vilket kan avläsas i Tabell 8. 

 

Tabell 8. Visar hur mycket de olika provkörningarna ger i besparing och kostnad i de olika kategorierna, 

samt total besparing.  

Provkörningar 

Besparing av 

eldat slam 

(kkr/år) 

Kostnad för 

extra aska 

(kkr/år) 

Besparing av flis 

och bark (kkr/år) Summa (kkr/år) 

1 0 0 0 

 2 298,1 20,9 985,7 1 262,8 

3 298,1 20,9 985,7 1 262,8 

4 562,9 62,8 1 861,9 2 362,1 

5 413,9 41,8 1 369,8 1 741,2 

6 82,8 10,4 273,8 346,1 

7 0 0 0 0 

 

4.4 Maximal slaminblandning 

Efter analysering och beräkning av de olika provkörningarna, har en bränslemix som fungerar 

året om tagits fram. En bränsleblandning bestående av slam, flis och bark som kommer under 

tänkbara förhållanden klara de både aspekterna körbarhet och miljöutsläpp, kommer ha en 

inblandning av slam på 1,5-2 procent. Med denna inblandning kommer gränsvärden på 

utsläppen uppfyllas, samt att körbarheten i pannan kommer inte ändras särskilt mycket jämt 

emot körning utan slam. 

Med en inblandning av slam på 1,5-2 procent kommer det ekonomiska resultatet hamna på 

följande siffror som beskrivs i Tabell 9. 

 

Tabell 9. Visar hur stora de ekonomiska kostnaderna och besparingarna blir hos den maximalt godkända 

bränslemixen på 1,5-2 procent.  

Godkänd 

bränslemix 

Besparing för 

hantering av slam 

(kkr/år) 

Kostnad för extra 

aska (kkr/år) 

Besparing av flis 

och bark (kkr/år) Summa besparing (kkr/år) 

1,5-2 

procent 

slam 49,6-66,2 6,2–8,3 164, 4-219,5 207,6-276,9 
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5 Diskussion 

 

5.1 Körbarhet 

Torrhalten på slammet hos de olika provkörningarna varierar med upp till 5 procent, vilket är 

helt normalt då kvaliteten på materialet som används under produktionen av pappersmassan 

varierar. Att torrhalten varierar är alltså näst intill oundvikligt om inte högre prioritering på 

materialet som används genomförs. Den totala bränslemixen variation på torrhalt beror delvis 

på torrhalten på slammet samt hos flisen och barken. Men den största anledningen till att 

denna variation dock är större, upp emot 10 procent skillnad, beror givetvis också på att 

slammängden hos bränslemixen skiljer sig hos de olika provkörningarna.      

Slaggbildningen hos de olika provkörningarna gav tecken på att mängden slam som eldades 

hade stor påverkan. Då slaggbildningen i vanliga fall inte innebär några större problem, 

förändras detta med slam inblandat i bränslemixen. Den provkörningen med lägst andel slam, 

hade enbart en lite högre produktion av slagg än med utan slam. En betydligt högre 

slaggbildning skedde vid provkörningen med 17 procent slam i bränslemixen, där den även 

under den korta tiden gav tydliga ökningar. Slaggbildning skapades även under den körningen 

på ytor som det inte förekommit på innan, vilket kan leda till problem vid längre körningar. 

Då slaggbildningen ökade såpass mycket under provkörningen med 17 procent, blev bruket 

tvungna till att ta till åtgärder mot slaggbildningen tidigare än planerat. 

Tiden för hur länge det olika provkörningarna kördes, varierar då efter att pannan ”hamnat i 

balans” togs beslut om en ny inblandning av bränsle skulle matas in i pannan. Detta gjordes 

då tanken var att minimera risken för konsekvenser hos pannan. Därmed har det körningar 

med mindre utsläpp av NOx och CO samt slaggbildning längre körtid än det körningar med 

högre värden på detta. Om inte detta genomförts utan att varje körning hade haft en längre 

körtid (ca 12 h), hade konsekvenserna hos pannan kunnat bli stora. Att inte alla provkörningar 

hade en kortare körtid (ca 6 h) beror på att de körningarna med bra värden valdes att köras 

vidare, detta för att ett säkrare resultat skulle uppnås.       

Temperaturerna samt effekten hos pannan ändrades inte märkvärt under de olika 

provkörningarna. Effekten hos provkörningarna utan slam vart lite mer varierande, dock inte 

tillräckligt för att ge några tydliga slutsatser. Detta antyder att bränslemixen var under alla 

provkörningar bra när det kom till både effekten och temperaturen i pannan. En betydligt 

högre inblandning av slam, hade förmodligen gett ett mera tydligt resultat då både effekten 

och temperaturen i pannan skulle sjunkit.  

 

5.2 Miljö 

Provkörningarna bestående av enbart flis och bark gav liknande värden när det kom till 

kolmonoxidutsläpp. Utsläppen av kolmonoxid är dock under de båda provkörningarna av 

enbart flis och bark väldigt pendlande. Variationen hos utsläppen av kolmonoxid är som sagt 

ett vanligt beteende hos pannan, vilket då inte ses som konstigt. Trots sitt stora pendlande 

håller ändå utsläppen måttet för att inte överskrida gränsvärdena för kolmonoxid någon gång 

under körningarna. Utsläppen av kväveoxider skiljer sig däremot hos det två provkörningar 

med flis och bark, då den sista provkörningen har betydligt högre utsläpp. Detta ger tydliga 

indikationer på att pannan påverkats efter körningarna med slam. Utsläppen av kväveoxid har 

dock under båda körningarna en jämnare kurva, vilket är ett mer förståligt beteende då 

bränslemixen är den samma hela tiden.  

Under det alla provkörningarna med slam gick kolmonoxiden från att vara pendlande till att 

lägga sig på en låg och jämn nivå. Detta är intressant då det påvisar att slammets inblandning 

gör att kolmonoxidens utsläpp blir mera kontrollerat/stabilt och lägre. Slammets påverkan på 
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utsläppen av kväveoxiderna var tydliga, då det ökade näst intill proportionellt med mängden 

slam som blandades in i bränslemixen. Att slammets inverkan är så pass tydlig hos utsläppen 

av kväveoxid, beror som tidigare sagt av kvävet i slammet. Att utsläppen av kolmonoxid 

sjunker vid inblandning av slam beror bland annat utav att kolmonoxiden och kväveoxiden 

beror på varandra. Då kväveoxiden ökar vid inblandning, gör detta att kolmonoxiden istället 

sjunker. Ett annorlunda beteende hos utsläppen av kolmonoxiden och kväveoxiden hade 

kanske skett om man justerat både mängden och placeringen av luften som tillförs vid 

förbränningen. 

 

5.3 Ekonomi 

Den ekonomiska aspekten, ger ett tydligt tecken på att ju mer slam som eldas i pannan desto 

större blir besparingen. Mängden slam som behöver skickas iväg för hantering sjunker, vilket 

då blir en tydlig besparing. Det är dock inte minskningen för hanteringen av slam som ger den 

största besparingen, utan att bränsleåtgången utav flis och bark minskar. Det beror på att 

inköpen av flis och bark innebär stora kostnader för bruket varje år, vilket i sin tur ger stora 

besparingar om det kan minskas. Den ekonomiska besparingen som ökar vid andel slam som 

eldas, möts dock av kostnaderna för den ökade askmängden som förekommer. Priset för den 

extra mängd aska som bildas, är dock inte i närheten av den summa som sparas in vid eldning 

av slam. Detta gör att vare sig slammängd, kommer det alltid ske en besparing och inte en 

kostnad att elda slam. 

5.4 Maximal slaminblandning 

Då inblandningen av slam inte är så stor hos den maximalt fungerande bränslemixen av flis, 

bark och slam kommer inte slaggbildningen öka märkvärt, än vid drift av enbart flis och bark. 

Detta är positivt ur den synpunkt att problemen vid drift inte kommer vara lika stora som de 

kunde varit vid en bränsleblandning med större innehåll av slam. Detta gör att både 

kostnaderna för eventuella driftstopp och underhåll i pannan inte kommer öka märkvärt än 

tidigare. 

Att den maximala inblandningen inte blev högre än 1,5-2 procent beror först och främst av att 

gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider annars skulle överskridits. Utsläppen av kolmonoxid 

är långt ifrån gränsvärdet och är därmed inte ett problem. Att problemet ligger hos 

kväveoxiden beror i största del som sagt utav förekommandet av kväve i slammet. Detta ger 

alltså tydliga utslag även vid låga halter av slam i bränslemixen. Ett mera exakt resultat för 

hur mycket slam som kan blandas in i bränslemixen är svårt att uttrycka, då utsläppen också 

påverkas av torrhalten hos slammet, flisen och barken. Då som tidigare sagt varierar torrhalten 

både upp och ned från olika dagar. Då gränsvärdena är uttryckta i månads-och årsmedelvärde 

gör det inget att utsläppen sticker iväg någon dag, då det med denna bränslemix ska ligga 

under gränsvärdet i slutändan.  

Eftersom den ekonomiska besparingen beror på mängden slam som eldas, innebär det att 

besparingen inte kommer bli så hög. Med en fungerande maximal inblandning av slam 

kommer bruket göra en besparing på 207,6-276,9 kkr/år vilket framkommer i resultatet. Den 

största besparingen ligger hos flisen samt barken, då inte lika mycket inköp av dessa krävs. 

Besparingen kanske känns liten, om jämförelse görs emot vad den kunde varit om det 

fungerat med en högre andel slam i bränslemixen. En investering i en NOx-reduktion, så som 

SNCR-tekniken, skulle vara ett alternativ för att kunna öka slammängden och på det sättet öka 

besparingen. Beroende på hur effektiv tekniken är, återstår det om en sådan investering är 

värd att göra då dessa kostar att installera och att ha i drift.  
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6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras från denna studie är att det går att elda slam i Rottneros bruks 

barkpanna, dock med en väldigt låg inblandning. Anledning till den låga inblandningen är att 

utsläppen av NOx annars överskrids, samt att torrhalten är för varierande för att kunna 

säkerställa en högre och säker inblandning av slam i bränslemixen. Om den framtagna 

bränslemixen tas i bruk, kommer en besparing på ca 200-300 tusen kronor om året göras trots 

sin låga slamhalt.   
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